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estrutura do guião
O presente Guião é parte integrante do Kit Pedagógico concebido para a Semana Nacional da
Agricultura na Escola 2022 e pretende ser uma base de apoio à comemoração desta Semana
e ensino da temática subjacente.
Destinado a Técnicos e Professores que pretendam participar nesta iniciativa, o Guião inclui
uma parte dedicada ao enquadramento conceptual do tema escolhido para este ano – PAC4ALL – A Política Agrícola Comum –, com objetivos gerais, introdução às apresentações dirigidas a cada ciclo de escolaridade e respetivos subtemas que se pretendem abordar e uma
segunda parte dedicada à proposta de atividades sugerida para cada um dos ciclos como
complemento dos conhecimentos que se visam transmitir. A última parte oferece uma apresentação sumária do tema ao mesmo tempo que indica alguns links de apoio úteis que poderão servir de suporte ao aprofundamento de conhecimentos, por Técnicos e Professores.
A Semana Nacional da Agricultura na Escola, que acontece desde 2016 (enquanto Dia Nacional), é uma iniciativa conjunta da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal – e da
Forum Estudante, com o apoio da Direção-Geral da Educação, que pretende, através de uma
abordagem lúdico-pedagógica, sensibilizar os jovens portugueses para a importância da Agricultura, do mundo rural e desenvolvimento sustentável, contribuir para o conhecimento de
uma Agricultura moderna e sustentável e despertar eventuais vocações para o setor.
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enquadramento conceptual
Este ano, a Semana Nacional da Agricultura na Escola é dedicada ao tema PAC4ALL – A Política Agrícola Comum.
Foram concebidas três apresentações sobre o tema, cada uma destinada um ou dois ciclos
de estudos, de modo a aproximar e adaptar linguagem, conceitos e conteúdos às faixas etárias em questão.
Os conteúdos são apresentados sob a forma de PowerPoint, abordando os seguintes subtemas (simplificando-se a linguagem para os ciclos mais baixos):
➜ Enquadramento do setor agrícola
➜ Importância da Agricultura
➜ A Política Agrícola Comum
➜ A PAC na prática
➜ Os 8 objetivos da PAC
➜ Vantagens da PAC
➜ O Pacto Ecológico Europeu
Pretende-se, deste modo, dar a conhecer às gerações mais jovens a importância do setor
agrícola no seio da União Europeia, desmistificando a ideia tradicional existente da Agricultura e dos seus profissionais.
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propostas de atividades
Como complemento à aquisição dos conhecimentos através das apresentações e com vista
a sedimentar os mesmos, são sugeridas uma série de atividades lúdicas, dirigidas a cada ciclo de estudos. De seguida, apresenta-se um quadro sumário com cada uma das atividades,
a sua descrição e os objetivos que se pretendem alcançar, de modo a permitir a escolha daquela ou daquelas que melhor se adequam aos estudantes a que se dirigem.
NOTA: não obstante, poderão ser desenvolvidas quaisquer outras atividades que cumpram
estes objetivos, tais como exposições, colóquios, aulas especiais, encontros com profissionais, entre outras.
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Ciclo de estudos

1.º Ciclo

Atividade

Descrição

Quiz (Nível 1)

Jogo de perguntas com
respostas de verdadeiro
ou falso

•A
 preender e aprofundar os conceitos expostos
•S
 istematizar a aprendizagem
•C
 ompreender o contributo da Política Agrícola
Comum

Caça Palavras

Sopa de letras

• Aprender novo vocabulário relacionado com a
Agricultura e com a Política Agrícola Comum (PAC)

Bingo da
Agricultura

Vários tabuleiros de
• Conhecer e aprender a identificar instrumentos e
imagens + imagens à parte
alfaias agrícolas
para fazer sorteio

Roda dos
Alimentos

Construir um plano de
refeições, respeitando os
princípios da alimentação
equilibrada

• Apreender e aprofundar o conhecimento da
Roda dos Alimentos
• Pôr em prática e compreender a importância de
uma alimentação equilibrada

Quiz (Nível 2)

Jogo de perguntas com
respostas alternativas, em
que uma é a correta

• Apreender e aprofundar os conceitos expostos
• Sistematizar a aprendizagem
• Compreender o contributo da Política Agrícola
Comum

Roda dos
Alimentos

Construir um plano de
refeições, respeitando os
princípios da alimentação
equilibrada

• Apreender e aprofundar o conhecimento da
Roda dos Alimentos
• Pôr em prática e compreender a importância de
uma alimentação equilibrada
• Conhecer os objetivos da Política Agrícola
Comum (PAC)

Cruzadex

Palavras cruzadas
relacionadas com o tema

• Verificar a aquisição de conhecimentos sobre a
temática apresentada
• Aprender novo vocabulário relacionado com a
atividade agrícola

Jogo da Glória

Jogo de tabuleiro com
dinâmicas relacionadas
com o tema

• Verificar a aquisição de conhecimentos sobre a
temática apresentada
• Aprender novo vocabulário relacionado com a
atividade agrícola

Quiz (Nível 3)

Jogo de perguntas com
respostas de verdadeiro
ou falso

- Apreender e aprofundar os conceitos expostos
- Sistematizar a aprendizagem
- Compreender o contributo da Política Agrícola
Comum

Debate
“Parlamento
Europeu”

Através de pesquisa
prévia e de argumentação,
explicar um problema e
procurar apresentar uma
solução

- Aprofundar e sistematizar os conhecimentos
adquiridos
- Desenvolver espírito crítico e capacidades de
investigação e argumentação
- Compreender a importância da Agricultura e da
Política Agrícola Comum

Heads Up!

Jogo de pistas e
adivinhas sobre palavras
relacionadas com esta
temática

- Apreender e aprofundar os conceitos expostos
- Sistematizar a aprendizagem
- Avaliar a capacidade de explicação e transmissão
do conhecimento

Tabu

Jogo de pistas para
adivinhar a palavrachave, sendo que cada
cartão de palavra-chave
contém, também, palavras
proibidas. Por equipas.

- Apreender e aprofundar os conceitos expostos
- Sistematizar a aprendizagem
- Avaliar a capacidade de explicação e transmissão
do conhecimento

2.º Ciclo

3.º Ciclo
e Secundário

Objetivos
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materiais de apoio e suporte
Enquadramento sumário do tema
A Agricultura teve o seu início há cerca de 10-12 mil anos na região conhecida por Crescente
Fértil e é uma das atividades laborais mais básicas do ser humano, sendo através dela que o
Homem obtém o seu sustento.
No entanto, o papel da Agricultura não é somente o de produzir bens alimentares ao mínimo custo possível. A sociedade precisa de um conjunto muito importante de bens que só a
Agricultura pode assegurar: a produção de bens alimentares, seguros, de qualidade e respeitadores das regras de sustentabilidade, que evitem uma excessiva dependência do abastecimento por parte de países terceiros; a ocupação e o ordenamento do território; a proteção do
ambiente; a conservação da biodiversidade; a conservação dos solos e da qualidade da água;
das paisagens, da cultura, património e tradições.
Criada em 1962, a política agrícola comum (PAC) é uma parceria entre o setor agrícola e a sociedade e entre os agricultores europeus e a Europa, cujos objetivos são:
• apoiar os agricultores e melhorar a produtividade do setor agrícola, garantindo um abastecimento estável de alimentos a preços acessíveis;
• assegurar um nível de vida digno aos agricultores europeus;
• ajudar na luta contra as alterações climáticas e na gestão sustentável dos recursos naturais;
• conservar o espaço e as paisagens rurais em toda a UE;
• dinamizar a economia rural promovendo o emprego na agricultura, nas indústrias agroalimentares e nos setores afins.
A PAC é uma política comum a todos os países da UE, que é gerida e financiada a nível europeu com base nos recursos do orçamento da UE.
A incerteza económica e o impacto ambiental da agricultura justificam o importante papel que o
setor público desempenha nesta matéria. A PAC intervém, nomeadamente, nas seguintes áreas:
• apoio ao rendimento, mediante pagamentos diretos que garantem a estabilidade dos
rendimentos e remuneram os agricultores por praticarem uma agricultura respeitadora
do ambiente e por fornecerem bens públicos que os mercados não costumam remunerar, tais como a salvaguarda do espaço rural
8

16 A 20 MAIO 2022
Semana Nacional

da Agricultura
na Escola
• medidas de mercado para fazer face a condições de mercado difíceis, como uma quebra
súbita da procura devido a uma emergência sanitária ou uma queda dos preços em consequência de uma oferta excessiva no mercado
• medidas de desenvolvimento rural, que consistem em programas nacionais e regionais
para dar resposta às necessidades e desafios específicos das zonas rurais
Na UE, existem cerca de 10 milhões de explorações agrícolas e trabalham regularmente no
setor 22 milhões de pessoas. Os agricultores europeus fornecem uma enorme variedade de
produtos seguros, de boa qualidade, em abundância e a preços acessíveis.
A UE é conhecida em todo o mundo pelas suas tradições alimentares e culinárias, sendo um
dos principais produtores mundiais e exportador líquido de produtos agroalimentares. Devido aos seus recursos agrícolas excecionais, a UE pode e deve desempenhar um papel fundamental na garantia da segurança alimentar do planeta.
O espaço rural e os seus recursos naturais inestimáveis proporcionam muitos postos de trabalho ligados à agricultura. Os agricultores necessitam de máquinas, instalações, combustível
e adubos, bem como de cuidados de saúde para os seus animais - os chamados setores «a
montante».
Outras pessoas trabalham em atividades «a jusante», tais como a preparação, a transformação e a embalagem, bem como a armazenagem, o transporte e a venda a retalho de alimentos. Em conjunto, os setores agrícola e alimentar representam cerca de 40 milhões de postos
de trabalho na UE.
Para poderem trabalhar de forma eficiente e manter-se produtivos e atualizados, os agricultores, assim como os setores a montante e a jusante, necessitam de um acesso rápido às
informações mais recentes sobre as questões agrícolas, os métodos de cultivo e a evolução
do mercado. No período de 2014-20, os recursos da PAC foram canalizados para proporcionar
o acesso por parte de 18 milhões de habitantes das zonas rurais, isto é, 6,4% da população
rural da UE, a tecnologias de elevado débito e a melhores infraestruturas e serviços Internet.
Os agricultores têm, por um lado, de produzir alimentos e, por outro, de proteger a natureza e
salvaguardar a biodiversidade. É essencial usar com prudência os recursos naturais, quer para
a produção alimentar quer para a nossa qualidade de vida, hoje, amanhã e tendo em mente
as futuras gerações.
Ao nível da União Europeia e das políticas comunitárias, a preservação e conservação da biodiversidade é da máxima importância. O Pacto Ecológico Europeu assenta num objetivo ambicioso de travar e reverter a perda de biodiversidade, transformando os nossos sistemas
alimentares e a utilização que damos às florestas, terras, água e mar, bem como os sistemas
energéticos, urbanos e industriais. A Estratégia “Do Prado ao Prato”, em específico, pretende
conceber um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente.
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Links úteis
VÍDEO “Hino DNAE”
https://www.youtube.com/watch?v=3kAsCpCNJ_U&feature=emb_title
Informação geral sobre Agricultura
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_pt
Objetivos, definição, financiamento, vantagens, avaliação, legislação, futuro, cronologia e
atualidade sobre a PAC
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/
cap-glance_pt
Indicadores e dados gerais sobre a PAC:
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
“The Common Agricultural Policy: Separating Fact From Fiction”:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap separating facts from fiction_en.pdf
“Working with Parliament and Council to make the CAP reform fit for the European Green
Deal”:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-cap-reform-to-fit-european-green-deal_en.pdf
Alimentação, Agricultura e Pesca:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_pt
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